أخثار
جامعة تنها
األربعاء 1028/21/21:

تنصية اتحاد طالب جامعة تنها في إحتفالية كثري
نظمت جامعة بنيا إحتفالية كبري لتنصيب اتحاد طالب الجامعة
الجديد وتكريم اإلتحاد الطالبي السابق بحضور الدكتور /حسين
المغربي  -القائم بأعمال رئيس الجامعة وعدد من عمداء
الكميات والوكالء والدكتور /خالد عيسوى  -المنسق العام
لألنشطة الطالبية وعدد من الطالب.
وقدم الدكتور /المغربي الشكر إلي كل من ساىم في نجاح
اإلنتخابات الطالبية بالجامعة لتخرج بيذا المشيد الديمقراطي الرائع ،كما قدم الشكر إلي
اإلتحاد الطالبي السابق عمي ما بذلو من جيد في خدمة الجامعة والطالب.
وأكد المغربي خالل اإلحتفالية عمي دعم األنشطة الطالبية والتعاون مع اإلتحاد فيما يقدمو
من خدمات لمطالب خاصة أن جامعة بنيا مميزه بيذه األنشطة ،مشي اًر أن إدارة الجامعة
ستقدم كل الدعم التحاد الطالب والعمل عمي توسيع المشاركة الطالبية في ىذه األنشطة

وأال تقتصر تمك المشاركة عمي أعداد معينو بل تصل إلي جميع الطالب.
وأضاف المغربي أن الدكتور /خالد عبد الغفار  -وزير التعميم العالي والبحث العممي قد
أعمن عن إطالق مبادرة إلختيار أفضل اتحاد طالبي عمي مستوي الجامعات المصرية،
مطالباً اتحاد طالب جامعة بنيا بالعمل عمي الفوز بمركز متقدم عمي مستوي الجامعات.

وأشار رئيس جامعة بنيا أن الفترة األخيرة شيدت إطالق عدد من المبادرات القومية
لتحفيز الطالب واكتشاف المواىب المتميزة ومنيا مسابقة جائزة مصر لتطبيقات الخدمات
الحكومية لطالب الجامعات ،والتي أطمقيا الرئيس /عبدالفتاح السيسي لتحفيز وتشجيع
الطالب عمى تقديم حمول إبداعية مبتكرة في مجال تطبيقات اليواتف الذكية بما يضمن
الحصول عمى الخدمات الحكومية عمى مدار الساعة ،بإجراءات سيمة ومبسطة وكفاءة
عالية وشفافية تمبي إحتياجات المتعاممين بما يفوق توقعاتيم.

أخثار
جامعة تنها
األربعاء 1028/21/21:

وقال المغربي أنو تم اإلعالن أيضاً عن مشروع تنافسي لمسابقة ىاواوي لتقديم إبتكارات
قابمة لمتطبيق عمي أن يتم إختيار المتميزين في مجاالت اليندسة والعموم والتكنولوجيا والتي

تعتبر من جدارات القرن الواحد والعشرين ،متمنياً المشاركة الفعالة ألبناء جامعة بنيا فى
ىذه المسابقات.

ومن جانبو أكد الدكتور /خالد عيسوي عمي الدور الحيوي التحاد الطالب في تفعيل
األنشطة الطالبية وتوسيع القاعدة المشاركة فييا ،مضيفاً أن اتحاد طالب جامعة بنيا

سيعمل بكل طاقتو لخدمة الطالب.

